www.anacunhafotografia.com

SMASH THE CAKE • 80€
INCLUÍ:
• 30 minutos de sessão fotográfica
• 25 fotografias digitais editadas e enviadas em alta resolução
• Roupas/Acessórios incluídos
• 1 Bolo incluído
• Galeria online privada para visualização e selecção das
fotografias

EXTRAS:
• Fotografias Digitais Editadas: 3€/cada
• Video (até 2min): 40€
• Fotografias Impressas tamanho 10x15: 0,50€/cada
• Fotografias Impressas tamanho 15x20: 0,75€/cada
• Acordeão Fólio 11X16: 12€

Gostaria de ver mais sobre estas sessões?
Clique AQUI!

SMASH THE CAKE + BANHO • 120€
INCLUÍ:
• 45 minutos de sessão fotográfica
• 35 fotografias digitais editadas e enviadas em alta resolução
• Roupas/Acessórios incluídos
• 1 Bolo incluído
• Galeria online privada para visualização e selecção das fotografias

EXTRAS:
• Fotografias Digitais Editadas: 3€/cada
• Video (até 2min): 40€
• Fotografias Impressas tamanho 10x15: 0,50€/cada
• Fotografias Impressas tamanho 15x20: 0,75€/cada
• Acordeão Fólio 11X16: 12€

Gostaria de ver mais sobre estas sessões?
Clique AQUI!

INFORMAÇÕES
• É importante satisfazer todas as necessidades do bebé
antes da sessão fotográfica, assim como respeitar a sua
rotina de forma a que se sinta bem e confortável para o
novo ambiente que vai conhecer.
• Certifique que o seu bebé não é alérgico a nenhum
ingrediente do bolo. Este é constituído por: ovos, açúcar,
farinha, chantilly, limão ou laranja.
• Recomendo que os papás venham com uma roupa
confortável, a vossa ajuda ao longo da sessão será muito
importante. Reforcem as toalhitas ou tragam uma toalha
para vos ajudar a limpar e a secar o bebé no final da
sessão fotográfica.
• Estas sessões são recomendadas a partir dos 11
meses.
• Os temas são elaborados consoante os
acessórios/roupas disponíveis, em caso de querer um
tema específico que não esteja disponível acresce 15€
ao valor da sessão.
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EXEMPLOS DE CENÁRIOS
Gostaria de algo diferente? Fale comigo.
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Todos os cenários podem sofrer
ligeiras alterações.
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GIFTBOOK • 50€

• Tamanho 20x15
• 5 folhas/10 páginas
• Capa Lisa IC12 ou Pure White

Oferta de 20% de desconto no Giftbook ao reservar
juntamente com a sessão smash the cake!

TERMOS/CONDIÇÕES
1. Todas as imagens captadas na sessão são propriedade de Ana Cunha Fotografia.
2. Ana Cunha Fotografia reserva o direito de usar qualquer fotografia sob qualquer forma para efeitos de marketing,
publicidade, reprodução e direitos de autor. Todas as imagens têm direitos de autor de Ana Cunha Fotografia.
3. Caso o cliente tenha alguma objeção no consentimento do termo anterior, deverá informar com a devida antecedência.
4. O pagamento da reserva deverá ser de 30€ e pode ser efectuado através de mbway ou transferência bancária. O restante
pagamento deverá ser feito no dia da sessão fotográfica em numerário ou mbway.
5. O valor da reserva não é reembolsável.
6. Todos os produtos ou serviços extras devem ser pagos no acto da encomenda.
7. Se por algum motivo a sessão tiver de ser remarcada, o cliente deverá informar até 48 horas antes da data e hora reservada,
não correndo assim o risco de perder o valor do sinal.
8. O prazo de entrega do trabalho final é de 15 a 30 dias após o cliente seleccionar todas as fotografias.
9. No caso do cliente querer obter fotografias extras, o valor de cada fotografia digital editada e enviada é de 3€ e o pagamento
deverá ser efectuado no momento do pedido.
10. As fotografias finais são entregues em formato JPEG, alta resolução e enviada via link wetransfer.
11. Os valores e serviços apresentados corresponde à data do pedido da informação, podendo os mesmos ser alterados, sem
aviso prévio.
12. Ana Cunha Fotografia garante a conservação dos ficheiros por um período de 6 meses após a data da sua sessão. Ao fim dos
6 meses os ficheiros são arquivados, não sendo Ana Cunha Fotografia responsável por quaisquer danos ou perdas que
possam acontecer neste processo. Caso haja necessidade de um novo envio de todas as imagens digitais e essas ainda
estejam disponíveis para envio, será cobrado um valor a definir na época da solicitação.

Estúdio: Avenida D. Manuel II 2041, 5º andar - Maia (Apenas por marcação)
Email: anacunhafotografia.15@gmail.com
Site: www.anacunhafotografia.com
Facebook: www.fb.com/anacunhafotografia.15
Instagram: www.instagram.com/anacunhafotografia

